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פרטי מתלוננים דיון בדלתיים סגורות ואיסור פרסום  

 

 בבית המשפט המחוזי בחיפה                                                     ת"פ  06-22-___ 

22/פמ"ח                                                                      חובת מינוי סניגור    

                                                                                                

                                              

 

 מדינת ישראל :המאשימה

 פלילי -מחוז חיפה באמצעות פרקליטות  

  31008, מיקוד חיפה' א15שד' פלי"ם  

 02-6467060פקס': ; 04-8633907טלפון:  

 

 

 -נ  ג  ד      -

 

 

                             עאסם )בן מחמוד(  חסן                  הנאשם:

 2.3.1969יליד  ...ז ת"                                      

                        אבו סנאן                                       

  (30.5.22 )במעצר מיום                                                                           

 

   אישום  -  כתב

 

 מבוא

שבמושב  ...במועדים הרלבנטיים לכתב האישום, עבד הנאשם כאיש אחזקה במלון  .1

עבודה )להלן )להלן :"המלון"(, ועמד לרשותו במלון חדר עבודה ובו כלי  ...

 :"החדר"(.

, בשל 2022המתלוננים ובני משפחותיהם הגיעו לישראל מאוקראינה במהלך שנת  .2

 מצב המלחמה ששורר בארצם, ובמועדים הרלבנטיים הם התגוררו  במלון.

 הנאשם הכיר את המתלוננים על רקע מגוריהם במלון, בנסיבות המפורטות לעיל.  .3
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 אישום ראשון 

 

 זה כדלקמן :הנאשם הנ"ל מואשם ב

 

 עובדות .א

 המבוא הינו חלק בלתי נפרד מאישום זה. .1

 .(""א)להלן:  2007א' הוא קטין יליד   .2

, במועדים שאינם ידועים במדויק למאשימה, בשתי 2022במהלך חודש מאי  .3

לערך, הנאשם ניגש  21:00- 20:00הזדמנויות, כאשר א'  ישב בלובי המלון בין השעות 

אליו  ועיסה בשתי ידיו את כתפיו של א' לשם גירוי וסיפוק מיניים שלו. לאחר כדקה 

 הפסיק הנאשם את מעשיו, עזב את א' והלך.   

לעיל,  במועד שאינו ידוע במדויק  3מספר ימים לאחר האירועים המתוארים בסעיף  .4

)להלן  2008למאשימה, ישב א' על ספה בלובי המלון והמתין לב' חברו, קטין יליד

א', ניגש אליו,  -"ב'"(. הנאשם, שבאותה עת שהה בלובי המלון ואכל גלידה. הבחין ב

ל הספה, נצמד אליו ונישק אותו על הלחי שתי נשיקות, נתן לו גלידה , התיישב על ידו ע

 ם.סיפוק מינייו לשם גירוישלא בהסכמתו החופשית ו

בהמשך למתואר לעיל, הגיע ב' ללובי והתיישב ליד א'. בשלב זה קם הנאשם והלך  .5

ב' שיחקו בפלאפונים שלהם וכעבור זמן מה כל אחד מהם הלך לחדרו  -מהמקום. א' ו

 שקבעו להיפגש שוב בלובי. להביא מעיל, לאחר 

א' שהוא  -א' חזר ללובי והמתין לב', ואז ניגש אליו הנאשם שוב, נתן לו גלידה וסימן ל .6

א' נשיקה. מיד לאחר מכן הנאשם קירב את שפתיו שלו לכיוון הלחי  -מבקש לתת ל

א' "תן" ואז  נישק את א' שלוש פעמים, פעם בלחי שמאל,  -השמאלית של א', אמר ל

ימין ושוב בלחי שמאל. כשניסה לנשק את א' בפעם הרביעית, אמר לו א' "לא  אז בלחי

לא לא" ואז הפסיק הנאשם את מעשיו. כל זאת עשה הנאשם שלא בהסכמתו 

 ם.סיפוק מינייו לשם גירויהחופשית של א' ו

לערך, שהה א' לבדו בחדרו במלון.  14:30 - 14:00, בין השעות 25.5.22בתאריך  .7

הנאשם הגיע לחדר, ביקש לבדוק את המזגן וניקה אותו.   לאחר שסיים, ניגש הנאשם 

א' אשר עמד אותה עת עם הגב אליו, נגע בשתי מותניו של א' באמצעות ידיו, עיסה  -ל

עמיים בלחי שמאל. בתגובה אמר לו א' "לא את כתפיו ואז חיבק אותו ונישק אותו פ
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לא לא" והזיז את גופו מהנאשם. בשלב זה הפסיק הנאשם את מעשיו והלך מהחדר. 

 ם.סיפוק מינייו לשם גירויכל זאת עשה הנאשם שלא בהסכמתו החופשית של א' ו

עשה הנאשם מעשים מגונים לשם גירוי וסיפוק  מיניים,  במעשיו המתוארים לעיל, .8

 שנים, שלא בהסכמתו החופשית. 16שהינו קטין שטרם מלאו לו במתלונן 

 הוראת החיקוק שלפיה מואשם הנאשם: 

( לחוק 1)א()345( וסעיף 1)ב()345)ב( בנסיבות סעיף 348עבירה לפי   - מעשה מגונה .1

 ) ריבוי עבירות ( 1977 -העונשין, התשל"ז 

 

 אישום שני

 

 הנאשם הנ"ל מואשם בזה כדלקמן :

 

 עובדות .ב

 המבוא הינו חלק בלתי נפרד מאישום זה. .1

 .(""ב)להלן:  2008ב' הוא קטין יליד   .2

)להלן :"התקופה"( , במועדים שאינם ידועים  2022מאי  -במהלך חודשים אפריל  .3

ב' חטיפים וממתקים, הציע  -במדויק למאשימה, במספר הזדמנויות, נתן הנאשם ל

על הלחי  ועיסה את גבו לשם גירוי לו משקאות מתוקים, חיבק אותו, נישק אותו 

 וסיפוק מיניים שלו.

ב' שהה בחדר  -במהלך התקופה, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, בעת ש  .4

האוכל של המלון, הנאשם הציע לו ללכת עמו לחדר צדדי סמוך למטבח, שם נתן 

ות הנאשם לב' מזון כלבים שיאכיל את הכלב שלו. לאחר מכן פנה הנאשם לב' ובאמצע

תוכנת תרגום לאנגלית במכשיר הטלפון הנייד שברשותו   והציע לו להתנשק 

 בשפתיים. ב' סירב וחזר לחדר אוכל.

בהמשך למתואר לעיל, עזב ב' את חדר האוכל והלך לחדרו. כעבור זמן מה הגיע גם  .5

הנאשם אל חדרו של ב' והשניים התיישבו על ספה בחדר אחד ליד השני. בשלב זה 

ב' ובאמצעות תוכנת התרגום לאנגלית במכשיר הטלפון הנייד שלו,   -פנה הנאשם ל

 -אחותו של ב' יצאה מחדרה ומשהבחינה בנאשם ו₪.   50הציע לו להתנשק תמורת 

בב' שאלה את ב' אם הכל בסדר וב' סיפר לה על מעשי הנאשם. אז פנתה אחותו של 
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ב את ב'  כמו חבר. ב' לנאשם ושאלה לפשר מעשיו  ובתגובה אמר הנאשם כי הוא אוה

 ם.סיפוק מינייו לשם גירויכל זאת עשה הנאשם  שלא בהסכמתו החופשית של ב' ו

ב', הציע לו  -במהלך התקופה, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, פנה הנאשם ל .6

ממתקי "קינדר" וב' סירב לכך.  כל זאת  5להתנשק בשפתיים ואמר שבתמורה יתן לו 

 ם.סיפוק מינייאו לשם גירויהחופשית של ב' ועשה הנאשם  שלא בהסכמתו 

לערך, עת שהה  14:00במהלך התקופה, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, בשעה  .7

ב' במלון ניגש אליו הנאשם והציע לו לבוא עמו לחדר העבודה שלו וב' נענה להצעתו. 

כשהגיעו לחדר התיישב הנאשם על כיסא שהיה בחדר וב' התיישב על כיסא אחר 

ב' "בוא אני אעשה לך מסאג'" וסימן לב' לבוא  -שהוא מולו. הנאשם אמר לכ

 להתיישב על הברכיים שלו, אך ב' לא הסכים. 

ב'  שישב על הברכיים שלו וסימן לו מספר פעמים שיתיישב על  -הנאשם ביקש שוב מ .8

הברכיים שלו כדי שיעשה לו עיסוי. בהמשך לאמור קם ב' מהכיסא והתיישב על 

של הנאשם, ואז החל הנאשם לעסות את גבו של ב' , מעל לבגדיו, בצורה של הברכיים 

מכות אגרוף, לאחר מכן נגע ועיסה את כתפיו של ב' עם ידיו, תוך כדי כך השמיע  

הנאשם קולות גניחה ונאנח. בהמשך לכך הוריד הנאשם את ידיו אל ירכיו של ב' והחל 

ר מכן חיבק הנאשם את ב' בחוזקה , מעל לבגדים. לאחולגעת בירכיו ובאזור מפשעת

מאחור והצמיד אותו אל גופו.  תוך כדי כך שוב השמיע הנאשם קולות גניחה, נאנח 

", ואיבר מינו הגיע למצב של זקפה. I LOVE YOU YOU LOVE MEב' " -ואמר ל

בשלב זה קם ב' מעל הנאשם, הבחין שאיבר מינו של הנאשם במצב  זקפה, ואז עזב 

 לשם גירויל זאת עשה הנאשם  שלא בהסכמתו החופשית של ב' ואת החדר והלך. כ

 ם.סיפוק  מינייו

ב',  לשם -עשה הנאשם , וניסה לעשות, מעשים מגונים ב במעשיו המתוארים לעיל, .9

שנים, שלא בהסכמתו  16גירוי וסיפוק מיניים, בהיותו של ב' קטין שטרם מלאו לו 

  .החופשית

 

 ם: מואשם הנאש ןת החיקוק שלפיהוהורא

( לחוק 1)א()345( וסעיף 1)ב()345)ב( בנסיבות סעיף 348עבירה לפי   - מעשה מגונה .1

 . 1977 -העונשין, התשל"ז 



5 

 

( 1)א()345(  וסעיף 1)ב()345)ב( בנסיבות סעיף 348עבירה לפי   - ניסיון למעשה מגונה .2

 עבירות (שתי )  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז  25+ סעיף 

 

 אישום שלישי

 

 הנ"ל מואשם בזה כדלקמן :הנאשם 

 

 עובדות .ג

 .(""ג)להלן:  2010ג' הוא קטין יליד   .1

, עובר לחודש מאי , )להלן: "התקופה"( , במועד שאינו ידוע  2022במהלך שנת   .2

במדויק למאשימה, שהה ג' במלון בחוץ ליד גדר במקום, הנאשם אשר הבחין בו קרא 

החדר התיישב ג' על שרפרף והנאשם לו לבוא אליו לחדר וג' נעתר לבקשתו. בתוך 

הוציא שוקולד מכיסו ונתן לג', לאחר מכן פנה הנאשם לג' ובאמצעות תוכנת תרגום 

במכשיר הטלפון הנייד שברשותו, שאל את ג'  אם הוא מוכן לתת לו נשיקה בלחי וג' 

סירב , בתגובה פנה אליו  הנאשם שוב ואמר לו אולי כן תתן לי נשיקה וג' סירב ויצא 

סיפוק  ו לשם גירויהחדר. זאת עשה הנאשם  שלא בהסכמתו החופשית של ב' ומ

 ם.מיניי

ג' לבוא  -במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, קרא הנאשם ל במהלך התקופה, .3

לחדרו וג' נענה לבקשתו.. כשהיו בחדר, הוציא הנאשם סוכריה ממגירה ונתן אותה 

ובאמצעות תוכנת תרגום במכשיר ג'  ולאחר מכן , לאחר מכן פנה הנאשם לג'  -ל

הטלפון שברשותו, הציע לעשות לו  מסאג' וג' סירב. הנאשם ניסה לשכנע את ג', אמר 

לו  שזה נעים ושאל אותו שוב אם הוא בטוח שאינו רוצה. בתגובה ג' סירב ויצא 

 מהחדר.

ניסה הנאשם לעשות מעשים מגונים לשם גירוי וסיפוק   במעשיו המתוארים לעיל, .4

 שנים, שלא בהסכמתו החופשית. 16מיניים, במתלונן שהינו קטין שטרם מלאו לו 

 הוראת החיקוק שלפיה מואשם הנאשם: 

( 1)א()345( וסעיף 1)ב()345)ב( בנסיבות סעיף 348עבירה לפי   -ניסיון למעשה מגונה  .3

 עבירות ( שתי )  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז  25+ סעיף 
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 : עדי התביעה

 

 הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג 

 .1995 –)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו 18המנויים בסעיף 

 

 הודעה

המאשימה  1982 –א' לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב 15בהתאם להוראת סעיף 

לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות 

 אם יורשע בתיק זה.

 

 (......תחנת נהריה)פל"א 

 ( 23.6.22חיפה, כ"ד בסיון תשפ"ב ) 

 

 

 מונא מנסור עו"ד         

 סגנית בכירה א' בפרקליטות מחוז חיפה פלילי

 

 


